tn2014-4

4/29/14

1:04 PM

Page 1

tn2014-4

2

4/29/14

1:04 PM

Page 2

Önkormányzat

Polgármester naplója

„Ahol a sokaság, ott a szemétdomb”
Hamarosan végéhez közeledik Telki egyik legnagyobb,
ugyanakkor legészrevétlenebb beruházása, a régi hulladéklerakó
rekultivációja.
Egykor falunk határában - mint minden környékbeli település
esetében - óriási szemétdomb éktelenkedett. Ez volt a telki - pontosabban budajenői és telki – szemétlerakó. A hulladék mindenfajta kezelés nélkül került ide hosszú évtizedeken keresztül. A
szemét a csapadékvíz hatására veszélyes, mérgező
anyagokkal szennyezte el az értékes vízbázist és a földet.
Az idők változásával a törvény előírta a hulladék elszállítását
megfelelő lerakatokba, ahol előkezelik, válogatják, majd
részben újrahasznosítják, elégetik, a maradékot pedig szigetelt
lerakóba helyezik. A régi telki szeméthegy azonban itt maradt.
Felszámolása meghaladta a település erejét. A kiköltözési láz idején a kommunális hulladékra másfajta szemét került: építési
törmelék, sitt és a környék illegális szemétlerakóként üzemelt
tovább.

Bántotta a szemét

Magyarország 2004. május 1-jei EU csatlakozásával
kötelezettséget vállalt a hulladékgazdálkodási terület EU direktíváknak megfelelő szintű kialakítására. A projekt fő célja az,
hogy létrejöjjön egy olyan komplex hulladékgyűjtési, -kezelési,
-hasznosítási, -ártalmatlanítási rendszer, amely az EU direktíváknak megfelelően biztosítja a rendszerhez csatlakozott
településeken képződő szilárd hulladék korszerű, környezetbarát kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását. A program
kitűzött céljai között kiemelt fontosságú volt a régi hulladéklerakók
rekultivációja.
A cél elérése érdekében létrejött a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer, társulási formában, Fejér,
Komárom-Esztergom és Pest megye 83 települése részvételével, mintegy 500 000 lakossal. A tervezett program Fejér Megye
északkeleti területén, Komárom-Esztergom Megye területén,
valamint Pest megye nyugati felén lévő települések összefogásával valósult meg. Telki is csatlakozott a programhoz.
A Társulás megalkotta a közbeszerzési szabályzatát, és
megkezdte a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének
pályáztatását.
A programot - amelynek fontos része a felhagyott hulladéklerakók
rendezése - az Európai Unió a Kohéziós Alapból 85%-ban finanszírozta, az előkészítő munkákhoz szükséges közel 15%-nyi
önrészt pedig a Magyar Állam biztosította. Az érintett 29 település
- köztük Telki - bezárt vagy felhagyott hulladéklerakója területének
helyreállításával javulhat a vízbázis biztonsága, megszűnik a
tájképi romboló hatás, és megszűnik az egészségügyi kockázat is.
2014 április

(török közmondás)

Önkormányzatunk a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási
Társulás keretében közös pályázatot nyújtott be a Környezeti és
Energia Operatív Program keretein belül a volt telki hulladéklerakó rekultivációjára. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 2007-ben benyújtotta az elkészített pályázati anyagát a Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP) keretében meghirdetett „A települési
szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs
programok elvégzése” című felhívásra.

Hosszú szünet

A pályázat innentől kezdve hosszú hányattatáson ment
keresztül, évekig úgy tűnt, a rekultiváció végül nem valósul meg.
Végül a hulladékkezelés kérdéskörének komplex felülvizsgálata,
a vonatkozó törvényi környezet átalakítása után megnyílt a
lehetőség a projekt beindítására.
A hosszú inkubációs időszak után idén felgyorsultak az
események. A telki hulladéklerakó rekultivációs munkái,
összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel, illetve
a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos
hatályos szabályozásnak megfelelően, 2013 novemberében
megkezdődtek.
A régi szemétlerakó területén hatalmas munkagépek vonultak fel.
A gépi földmunkákat, forgókotrók, buldózerek, billenős tehergépkocsik és egy forgó rosta végezte.
A rekultivációs rétegrendek, szigetelőfóliák, vízelvezetés, stb.
tervezését az illetékes felügyelőség engedélyezte. A rekultivációs munkák része a monitoring rendszer kialakítása. Ennek
során a talajvíz figyelésére meglévő kutakkal együtt új monitoring-kutakat kell telepíteni és folyamatosan mintázni. A
kialakítási munkálatok várható befejezése 2014 májusa, amit 6
havi próbaüzem követ.
A területen minimum 15 évig a jelenlegi, rekultivált állapotot kell
fenntartani. Leghamarabb tehát 15 év múlva lehet felülvizsgálni a
terület státuszát. Az akkori mérési eredmények határozzák majd
meg, hogy dönteni lehet-e a terület hasznosításáról vagy további
"pihenőidőt" írnak elő. A felszín azonban hamarosan birtokba
vehető lesz. Hamarosan megkezdődik a terület növényesítése.
Bízom benne, hogy jövő tavasszal a régi szeméttelep helyén
már semmi sem emlékeztet a korábbi gyászos körülményekre, és
rendezett környezetet találnak a kirándulni, sportolni igyekvők.
Ezzel Telki hulladékkezelésének kérdéskörében az egyik nagy
fejezet lezárul. A múltbéli környezetkárosító tevékenység nyomai
eltűntek, a szennyezés megszűnt.
De messze nincs még végük a hulladékkezeléssel kapcsolatos
feladatoknak. Sokat léptünk előre a szelektív hulladékkezelés
kérdésében, hisz a szigetes gyűjtésen kívül beindult a háztól való
szelektív gyűjtés, az elektronikai-, a veszélyes-hulladék, a
gumiabroncsok, valamint a zöldhulladék gyűjtése, előkezelése
és helybeli hasznosítása. Számos illegális lerakót megszüntettünk és törekszünk a folyamatos szemléletformálásra is, de
ezeken a területeken van még bőven fejlesztenivaló.
Ugyanakkor nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy soha ekkora
előrelépés még nem történt Telki életében a keletkező hulladékok kezelésének kérdésében.
Deltai Károly
polgármester
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Közérdekű

Áprilisi helyzetkép
Az április – mondhatnánk – bolondosan kezdődött. Az
országgyűlési kampány finisében ugyanis országos szinten
forrt-forrongott a levegő. Mindeközben azonban a telkiek
nyugalomban élhették mindennapjaikat.

Az itt lakók többségének, a település vezetése hozzáállásának, és az egész falu viszonylagos politikamentes-térré
alakításának köszönhetően ugyanis helyben elmaradt a
hisztéria, nem volt óriási kampányolás, felvonulás. Örömteli az
is, hogy a korlátozott számú helyi közterületi reklámfelületek
kezelői a felmerülő lakossági igény tolmácsolásának
hatására önkorlátozó módon nem szerepeltettek a választási
időszakban a voksoláshoz köthető hirdetéseket a körforgalmi óriásplakáton és a buszmegállókban sem.

Szerencsére április 6-a is nyugodt nap volt Telki életében. A
voksolás alatt kirívó esemény nem történt, hacsak azt nem
soroljuk ide, hogy az egyik szavazókörben egy idős
választópolgár rosszul lett. Szerencsére az egyik szavazatszámláló biztossági tag rögtön egy pohár vízzel sietett őt
megkínálni, majd felajánlotta, hogy autójával hazaviszi, így
nagyobb baj nem történt.
A választások eredményei ma már ismertek, kinek örömre,
kinek szomorúságra adnak okot, de a lényeg, az üzenet talán
mindenkinek átjött: lehet ezt így is csinálni! Bízzunk benne,
hogy hasonlóan példamutató lesz a következő két voksolás
során is a helyi közhangulat!

A 2014-es országgyűlési választások
eredményének összegzése
PEST megye 02. számú egyéni választókerület
eredménye
A választópolgárok száma összesen:
A szavazó választópolgárok száma összesen:
Érvényes szavazólapok száma:

A jelölt neve, jelölő szervezet(ek), %,

86.537
61.537 (71,11%)
60.864

Csenger-Zalán Zsolt, FIDESZ-KDNP,
46.54 %
Dr. Szabóné Müller Tímea Nóra, MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP, 26.76 %
11.22 %
Császárné Kollár Tímea Annamária, JOBBIK,
10.86 %
Dr. Szél Bernadett, LMP,
2.41 %
Keller László, Független,
Marton Gergő, SMS,
0.75 %
Varga Tamás, A HAZA NEM ELADÓ,
0.56 %
Törökné Dzsaja Erzsébet Ildikó, EGYÜTT 2014,
0.39 %
Kósa Sándor, SZOCIÁLDEMOKRATÁK,
0.37 %
Anyalai Béla, MCP,
0.13 %

Ahogyan már korábban jeleztük, a választókerületünk új
országgyűlési képviselőjével interjút készítünk, amelyet a
következő számunkban olvashatnak.

Telki 002. számú szavazókör

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Érvényes szavazólapok száma:

505, 78,54%
502

A jelölt neve, jelölő szervezet(ek), kapott érvényes szavazat
Csenger-Zalán Zsolt, FIDESZ-KDNP,
Dr. Szabóné Müller Tímea Nóra, MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP,
Dr. Szél Bernadett, LMP,
Országos listás szavazás
Érvényes szavazólapok száma:
FIDESZ-KDNP,
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP,
LMP,

Telki 003. számú szavazókör

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Érvényes szavazólapok száma:

243
113
81

562
235
132
63

499, 79,08%
495

A jelölt neve, jelölő szervezet(ek), kapott érvényes szavazat
Csenger-Zalán Zsolt, FIDESZ-KDNP,
Dr. Szabóné Müller Tímea Nóra, MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP,
Dr. Szél Bernadett, LMP,

Országos listás szavazás

237
126
58

Telkiben az országos átlagnál jóval nagyobb arányban, több
mint 80%-ban járultak az urnákhoz a szavazásra jogosult
állampolgárok.

Érvényes szavazólapok száma:
FIDESZ-KDNP,
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP,
JOBBIK,
Nemzetiségi lista, német:

Telki 001. számú szavazókör

A jelölt neve, jelölő szervezet(ek), kapott érvényes szavazat

Szavazóköri eredmények

(Helytakarékossági okokból a szavazókörök
helyezettjeinek eredményeit gyűjtöttük össze)
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Érvényes szavazólapok száma:

első

3

567, 82,17%
564

A jelölt neve, jelölő szervezet(ek), kapott érvényes szavazat

Csenger-Zalán Zsolt, FIDESZ-KDNP,
Dr. Szabóné Müller Tímea Nóra, MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP,
Dr. Szél Bernadett, LMP,

Országos listás szavazás

Érvényes szavazólapok száma:
FIDESZ-KDNP,
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP,
LMP,

259
172
101

562
247
188
90

Telki 004. számú szavazókör

498, (ebből nemzetiségi: 4)
231
138
55
4

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Érvényes szavazólapok száma:

512, 82,58 %
510

Csenger-Zalán Zsolt, FIDESZ-KDNP,
Dr. Szabóné Müller Tímea Nóra, MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP,
Dr. Szél Bernadett, LMP,

Országos listás szavazás

Érvényes szavazólapok száma:
FIDESZ-KDNP,
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP,
LMP,
Nemzetiségi lista, német:

264
135
83

509 (ebből nemzetiségi: 1)
253
155
64
1

Összeállította: szb
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Önkormányzat

Önkormányzatok adósságának
átvállalása
A kormányzat két lépcsőben, 2012-ben és 2013-ban
átvette az önkormányzatok adósságállományát, és ezzel
párhuzamosan jelentős változások történtek a települési
önkormányzatok működésében és finanszírozásában
egyaránt. Ezeknek a változásoknak az önkormányzatok
mindennapi életére gyakorolt hatását talán már mindenki
ismeri (elkerült az oktatás, nincs visszatérítés az SZJA
bevételekből, stb.). A változás minden önkormányzatot
többé-kevésbé hasonló módon érintett, ugyanakkor
érdemes megnézni közelebbről, hogy az átvállalt adósságokat tekintve Telki hol helyezkedik el a Budakeszi
Kistérség települései között.

A Budakeszi Kistérség települései közül a legnagyobb
összegben Budaörs mentesült a korábbi hitelei alól, összesen
6.4 mrd Ft értékben. Az összegszerűséget illetően Telki a ranglista 5. helyére került 408 m Ft-tal.
átvállalt adósság (m Ft)
első ütem második ütem összesen
1. Budaörs
2 700
3 700
6 400
2. Páty
565
517
1 082
3. Biatorbágy
370
489
859
4. Budakeszi
363
221
584
5. Telki
408
0
408
6. Nagykovácsi
196
149
345
7. Perbál
179
0
179
57
0
57
8. Remeteszőlős
56
0
56
9. Budajenő
55
13
42
10. Zsámbék
11. Tök
38
0
38
12. Herceghalom
0
0
0

Telki 3 nagy hitellel rendelkezett: az öreghegyi közművesítésre
2004-ben, a szennyvíztisztító építésre 2005-ben, a tornaterem
építésre és iskolabővítésre 2007-ben vett fel hitelt a falu.
Azóta fejlesztési célú hitelfelvétel nem történt. Az is utólag vált
csak igazán fontossá, hogy a 2007-es pénzügyi és működési
konszolidáció során az akkori önkormányzat rendezte a
szennyvíztisztító beruházással és működtetéssel kapcsolatban
örökölt kusza helyzetet a Telki-Víz Kft. körül, és a Kft helyett az
önkormányzat lett a hitel felvevője. Az önkormányzati vállalkozások hiteleit nem vette át az állam, de mivel a
szennyvíztisztítót terhelő 185 m Ft-os hitel 2008-ban a TelkiVíz Kft-ről az önkormányzat nevére került át, így ezt az
adósságot is átvállalta az állam. Ezzel Telki az előkelő 5.
helyre került a ranglistán, sőt sikerült azt is elérni, hogy már
2012 végén, az első körben megszabaduljunk a teljes hitelállománytól.

Még reálisabb képet kapunk, ha nem csak az átvállalt hitelek
összegszerűségét, hanem az egy főre jutó hitelösszeget nézzük. Ez alapján Telki a bronzérmet szerezte meg a legeladósodottabb önkormányzatok kistérségi versenyében…
Mint általában minden állami beavatkozás, természetesen ez
a hitelátvállalás sem igazságos. Aki ismeri a környező
települések gazdasági erejét, az a fejét fogta, hogy a

átvállalt adósság
lakosság száma összesen (m Ft)
29 605
6 400
1. Budaörs
2. Páty
7 232
1 082
3 899
408
3. Telki
4. Perbál
2 239
179
5. Remeteszőlős
754
57
6. Biatorbágy
12 805
859
7. Nagykovácsi
6 895
345
8. Budakeszi
14 507
584
9. Budajenő
1 877
56
10. Tök
1 353
38
11. Zsámbék
5 480
55
12. Herceghalom
2 135
0

Ft/fő
216 180
149 613
104 642
79 946
75 597
67 083
50 036
40 256
29 835
28 086
10 036
0

leggazdagabb Budaörs nem csak összegszerűen, hanem egy
főre leosztva is messze a legtöbb adósságtól mentesült. Az
igazságosság jegyében a kormány a következő 4 évben kárpótolja azokat az önkormányzatokat, akik nem adósodtak el.
Országos átlagban lakosonként 45 ezer Ft volt az átvállalt
adósság mértéke, Herceghalom ezért ennek megfelelő
összegben, 4 év alatt összesen 90 m Ft állami fejlesztési forrással számolhat. A legrosszabbul tehát azok a települések
jártak, akik visszafogottak voltak, és az átlag alatt adósodtak
el. Tőlük csak az átlagnál kisebb terhet vett át az állam, kompenzációt viszont nem kaptak azért, mert óvatosak és mértéktartóak voltak.
Felmerül ezek után, hogy a látványosan fejlődő és fejenként
216 ezer Ft-os hiteltől megszabaduló Budaörs ennyire
felelőtlenül gazdálkodott volna? Korántsem. Egy település
hitelfelvételi lehetőségeit alapvetően az adóerő képessége
határozza meg. Ezért kigyűjtöttem a kistérség településeinek a
2014-es költségvetéséből, hogy hol mekkora éves
adóbevétellel kalkulálnak. Reális képet akkor kapunk, ha az
egy főre jutó átvállalt adósságot elosztjuk az egy főre jutó
adóbevétel összegével. Ez alapján Telki „még jobban teljesített” és a bravúros második helyet szerezte meg a
felelőtlenül eladósodott települések kistérségi versenyén…
Ezzel szemben az előző táblázaton még éllovas Budaörs
eladósodottsága lényegesen visszafogottabb képet mutat.
adóbevétel adóbevétel

m Ft
1. Perbál
62
2. Telki
186
523
3. Páty
4. Remeteszőlős 36
339
5. Nagykovácsi
6. Tök
39
750
7. Budakeszi
8 460
8. Budaörs
2 143
9. Biatorbágy
10.Budajenő
227
390
11. Zsámbék
253
12.Herceghalom

Ft
27
47
72
47
49
28
51
285
167
120
71
118

/ fő
691
705
317
745
166
825
699
763
357
938
168
501

átvállalt
adósság
Ft / fő
79 946
104 642
149 613
75 597
50 036
28 086
40 256
216 180
67 083
29 835
10 036
0

adósság
/adóbev.
aránya
289%
219%
207%
158%
102%
97%
78%
76%
40%
25%
14%
0%
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Önkormányzat
Természetesen a valóság nem ennyire fekete-fehér. Egy
önkormányzat eladósodásánál nagyon nem mindegy, hogy
mire vette fel a hitelt: olyan beruházásra, ami valamilyen
módon később bevételt eredményez, vagy mondjuk
szökőkút építésére. Tovább árnyalja a képet, hogy a
hitelfelvételek akkor történtek, amikor még az SZJA bevételből is részesültek az önkormányzatok, azaz az adóbevételeik
magasabbak voltak (Telki esetében ez éves 120 m Ft-ot jelentett, ami a fenti táblázatban az adósság/adóbevétel arányt
133%-ra mérsékelte volna. Ezzel helyet cserélnénk a ranglistán Páttyal, ahol csak 166%-ra csökkenne a mutató, de
továbbra is Remeteszőlős előtt lennénk, mert ott csak
102% lenne az SZJA bevétellel korrigált arány. Azaz a régiós
dobogós helyünk még a visszaosztott SZJA-val kalkulálva
sem lenne veszélyben…). Szintén nem mindegy, hogy
devizában adósodott-e el egy település, vagy forintban,
amiben a bevételei keletkeztek.

Ennek megfelelően óvakodnék attól, hogy ítéletet mondjak
bármely településről, mert ezt felelősen csak minden részlet
ismeretében lehetne. Viszont a táblázat arra egyértelműen
alkalmas, hogy a nem közgazdászok számára is láthatóvá
teszi: a kistérségi szomszédjainkhoz képest Telki bizony ki volt
feszítve a hitelállományát tekintve. Ezért felesleges utólag
azon sopánkodni, hogy miért nem adósodtunk el még jobban?
Egyszerűen azért, mert nem lehetett. A másik oldalról is fontos
kijelenteni egy dolgot: attól függetlenül, hogy a ranglista első
felében helyezkedünk el, még egyáltalán nem biztos, hogy
feltétlenül jól jártunk az adósság átvállalással. Ez egy sokkal
komplexebb elemzést igényelne, mert ahogy az írás
bevezetőjében már jeleztem, az adósság átvállalással együtt
járt az önkormányzati feladatok átszervezése és a források
újraallokálása is.
Danóczy Balázs

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
Kivonat a képviselő-testület üléseinek legfontosabb pontjaiból
Bővebb tájékoztatás a www.telki.hu honlapon vagy a Polgármesteri Hivatalban kapható.

2014. március 11.
HÉSZ-módosítás

Telki község képviselő-testülete a 2013. szeptember 10-i
ülésén áttekintette a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
Terv
módosításához
beérkezett
javaslatokat,
és
75/2013.(09.10.) Öh. számú határozatával döntött azok
előkészítéséről. A vizsgálati anyagot szakmai egyeztetésre
bocsátották.

Ingatlan eladása

A testület úgy határozott, hogy a Telki 1414/3 hrsz-ú ingatlant
nyilvános pályázat keretében a legmagasabb vételi árat ajánló pályázó részére értékesíti. A honlapon történő közzétételt
követően a telek 18.730.000 Ft-ért elkelt.

Póttagok megválasztása

A testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 24.§. (1) bekezdése alapján a jegyző előterjesztésére a 14/2014. ( II.11.) Öh. számú határozatában
megválasztott Szavazatszámláló Bizottsági tagok összetételét
módosította az azóta már lezajlott április 6-i országgyűlési
választások kapcsán.

Március 18.
Óvodai beiratkozás

A képviselők a Telki Óvoda 2014/2015-ös nevelési évére
történő óvodai beiratkozás helyét és időpontját a
következők szerint határozták meg: Telki, Harangvirág u. 3.,
2014. május 5-től 9-ig, 8.00 – 18.00.
2014 április

Óvodavezetői pályázat

A jelenlegi óvodavezető, Majer Györgyné tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2016-os nyugdíjazásáig szeretne ismét óvodapedagógusként dolgozni, ezért megüresedik pozíciója.
A testület úgy határozott, hogy pályázatot ír ki a Telki Óvoda
intézményvezetői álláshelyének betöltésére.

Az óvoda következő nevelési évének
előkészítése

A képviselők elfogadták a Telki Óvoda 2014/2015-ös nevelési
évének előkészítéséhez szükséges feltételeket és a
működéshez szükséges forrásokat a 2014. évi intézményi költségvetés terhére biztosították.

Közbeszerzési Terv

A testület elfogadta a 2014. évi közbeszerzési tervet.

Útkarbantartások

A képviselő-testület elfogadta a belterületi úthálózat
felújításáról, fenntartásáról, valamint a szennyvízcsatornahálózat építéséről szóló koncepció végrehajtásáról szóló
tájékoztatót.

Forgalomtechnikai terv

A testület elfogadta a belterületi úthálózat forgalomtechnikai
tervének végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Állattartás, ebrazzia

A képviselő-testület javasolta a hivatalnak, hogy az állattartási rendelet módosításának előkészítése során vegye
figyelembe kutyamentes övezet és kutyafuttató kijelölésének
szükségességét, továbbá a rendeleti szabályozáson kívül
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készítsen elő egy, az állattartók tízparancsolataként számon
tartott szabályzatot.
Ezeken felül szorgalmazták, hogy többször legyen ebrazzia
településünkön. Ennek kapcsán érdemes kiemelni, hogy az
első ebrazzia még az ülést megelőzően sikeresen zárult.

Étkeztetés térítési díjai

A testület megalkotta a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló 15/2007.
(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló
7/2014. (III.21.) Ör. számú rendeletét.

Ingatlanrendezés

A képviselő-testület az Orgona utca Helyi Építési Szabályzat
és Szabályozási Terv szerinti szabályozási szélességének
kialakítása érdekében ingatlanrendezési szerződést kötött a
Telki, Orgona utca 1019/4. hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival.

Közösségi szolgálat

A testület döntése értelmében Telki helyben biztosítja a
középiskolások számára előírt 50 órás közösségi szolgálat
elvégzését. A témával bővebben külön cikkünkben
foglalkozunk.

Ingatlanok kijelölése értékesítésre

A képviselő-testület elidegenítésre kijelölte az önkormányzat
tulajdonában lévő forgalomképes, összközműves ingatlanokat elidegenítésre és az eladási árukat is meghatározta.

Tájékoztató az iskolabővítésről

Deltai Károly polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
elkészültek a Pipacsvirág Általános Iskola bővítéséhez szükséges engedélyezési tervek.

Lomtalanítás

A bővítéssel kapcsolatos állami források odaítéléséről
lapzártánkig még nem érkezett fejlemény.

A Cserkészcsapat kérése

Az 1002. sz. Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat nyári
táborozásának költségeire megítélt 100.000 Ft összegű támogatás folyósítására a Magyar Cserkészszövetségen keresztül
kerül sor.

A tartalékkerethez köthető előirányzatok

A testület a rendelkezésre álló 7.400.000 Ft-nyi tartalékkeret
előirányzatának felhasználásáról a következők szerint
határozott:
A Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság kompetenciájába tartozó előirányzat: 1.200.000 Ft
A Telki Kultúra Közhasznú Alapítványnak nyújtandó támogatás
főösszege: 5.000.000 Ft
Testvérvárosi kapcsolatok: 1.200.000 Ft
A tartalékkeret felhasználásáról a júniusi pénzügyi jelentés
függvényében születik döntés.

Támogatás kifizetése

A képviselők hozzájárultak a Budajenő-Telki Egyházközség
részére a 9/2013. ( II.19.) Öh. határozat alapján, a 2014. évi
költségvetés felhalmozási tartaléka terhére elkülönített
1.000.000 Ft-os támogatás összegének a Telki, Petőfi u. 6.
szám alatti, az Egyházközség tulajdonában lévő ingatlan
felújítása céljára történő kifizetéséhez.

Érdemérem adományozása

A testület zárt ülésen döntött a Telkiért Érdemérem idei kitüntetettjeinek személyéről. A témával bővebben külön
cikkünkben foglalkozunk.
szb

Telki Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Depónia Kft. lebonyolításával lomtalanítást szervez Telki
település területén 2014. május 27-én.

–
–
–

A kipakolást a jelzett időpontot megelőző este vagy
legkésőbb reggel 6 óráig végezzék el!

A Telki Polgármesteri Hivatalnál (Telki, Petőfi u. 1.) kihelyezett gyűjtőponton a lomtalanítás időpontjáig lehetőség
van a különböző elektronikai berendezések (televízió, háztartási gépek, mosógép, stb.) elhelyezésére is, amelyeket díjmentesen elszállítanak.

Ez alkalomból a feleslegessé vált használati tárgyaikat kérjük
a gyűjtőedény mellé kihelyezni úgy, hogy a gyalogosokat és a
járműforgalmat ne zavarja!
Az akció sikeres lebonyolítása érdekében kérjük az önök
segítségét és a határidő PONTOS betartását!

A meghirdetett időpont után kihelyezett lomot a Depónia Kft.
nem szállítja el. (A település egész területén egy napon, azaz
27-én zajlik a lomtalanítás.)

A lomtalanítás keretében nem kerül elszállításra:
–
–
–
–

elbontott gépjármű karosszéria
építési törmelék, nyílászárók
veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, pala, stb.)
kommunális (vegyes) hulladék

ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
tehergépjármű és traktor gumiköpeny
kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék

Elektronikai berendezések gyűjtése

Egyéb veszélyes hulladék átvétele

Egyéb veszélyes hulladék átvétele felügyelet mellett (!) a lomtalanítás napján 9-13 óra között történik. Ennek során a
következő hulladékok gyűjtésére van mód: festékes dobozok,
hajtógázos palackok, olajos göngyöleg.

A veszélyes hulladék átvételi díja (ártalmatlanítás költsége):
120 Ft/kg+ÁFA
Kérjük, minél többen éljenek a lehetőséggel saját portájuk és
településünk tisztasága érdekében!
www.telki.hu
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Közérdekű

Íme az idei Érdemérmesek!
A kitüntetések, címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2011. (03.23.) Ör. rendelet értelmében Telki
vezetése „Telkiért Érdemérem” kitüntetést adományozhat minden
évben két arra érdemes személynek. Mostanra kiderült, idén
Vászolyi Tímeát és Bartos Györgyöt tüntetik ki ezzel a címmel a
májusi Telki Fesztiválon.
Vászolyi Tímea a Telki SE ritmikus gimnasztika szakosztályának
alapítója, vezetőedzője, a Telkiben és környékén élő kisebb és
nagyobb lányok mára szinte nyilvánvaló sportolási lehetőségének kidolgozója és megszervezője.

Az évek során felépített, mára nemcsak a környékünkön, de
országos szinten is ismert rendszerbe kicsik és nagyok, versenyszerűen sportolni vágyók és a színvonalas tömegsport iránt érdeklődők egyaránt csatlakozhatnak. Létszámuk mára meghaladja
a 150 főt. A gyermekek és szüleik színvonalas sportfoglalkozások keretében, edzőtáborokon, versenyeken, színpadi produkciókon keresztül tapasztalhatják meg az egész ember formálását
célzó, elkötelezett nevelési eszközöket és szakértelmet.

A nem kifejezetten versenysport iránt érdeklődők számára idén
már negyedszer készül a Telki Gyermek Táncszínház nagyszabású színpadi produkciója, amely a számos telki és környékbeli közreműködő háttérember (meseírók, zeneszerzők,
színészek, díszlettervezők, jelmezkészítők és sokan mások)
segítségével egész életre szóló élménnyel ajándékozza meg a
közreműködő gyermekeket és felnőtteket egyaránt. A produkciót, amely évről-évre újabb ötletekkel készül, egyre több helyre
hívják vendégszerepelni és az országos média is felfigyelt rá.

Vászolyi Tímea gyermekei körében

Vászolyi Tímea olyan példaértékű helyi közösséget szervezett
kollégáival, a szülőkkel és a gyerekekkel, amelyre méltán
büszkék lehetünk!

Bartos György Telkiben élő szakácsmester, a telki és budajenői falurendezvények, valamint a katolikus egyházközség
eseményeinek elmaradhatatlan vezéralakja. A telki Faludisznaja 1994-es első megrendezése óta minden nagyobb
eseményen ő főz, irányítja a kukták seregét, teszi mindezt
fáradhatatlan lelkesedéssel és igazi székely humorral.

Ha a közösség szolgálatáról van szó, nem lehet tőle olyat
kérni, amit ne teljesítene. Lelkesen csatlakozott a Falukáposztája szervezéséhez is, sok nagy protokoll rendezvényen,
faluünnepségen, egyházi vezetők látogatásán is ő főzött,
nem beszélve a Nyugdíjas Klub összejöveteleiről és számos
olyan kisebb közösségi eseményről, amely a többség
számára szinte láthatatlan maradt. A több, mint 10 éve elindult
Székely Betlehemes alapító tagja és a Budaj e n ő - Telki
Székely Társulat aktív szereplője, és a katolikus egyházközség képviselő-testületében is régóta tevékenykedik. A
közösségért végzett, odaadó munkája példaértékű minden
fiatal számára.
Érdeméremmel 2010-től mostanáig dr. Rátky Józsefet, (posztumusz) Regős Ferencnét, Magyar Károlyt és Schäffer Lászlónét, Füzesi Attilát és Harkai Gábort jutalmazták.

Szilágyi Balázs

Bartos György (jobbról a 2.) a Faludisznaja csapatában

Tüdőszűrés Telkiben
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy községünkben
hamarosan tüdőszűrésre kerül sor.

A tüdőszűrés ingyenes a 40 év feletti személyeknek, illetve
azoknak a 18 év feletti személyeknek, akik valamely 18/1998.(VI.3.) NM rendelet szerinti - rizikócsoportba tartozó
munkát végeznek, így számukra a munkavégzéshez kapcsolódóan kötelező a szűrés.

A szűrés 1.700 Ft-ba kerül (befizetéshez a helyszínen biztosítanak csekket) a 40 év alattiaknak, illetve azoknak, akiknek
munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági,
2014 április

orvosi vizsgálatra és véleményezésre van szükségük. Az alkalmassági vizsgálat keretében végzett szűrésről néhány napon
belül szakorvosi leletet adnak ki.

A tüdőszűrés helye:

Pipacsvirág Általános Iskola, Telki, Muskátli u. 2.

A tüdőszűrés időpontja: 2014. május 30. (péntek) 8.00 –
14.00, 2014. június 2. (hétfő) 12.00 - 18.00

Személyi igazolványát, TAJ-kártyáját, valamint az előző
évben kapott tüdőszűrő igazolványát kérjük, hozza magával!

Telki Önkormányzat
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Interjú Danóczy Balázs
alpolgármesterrel
Új sorozatot indítunk az őszi önkormányzati választásokig,
amely a jelenlegi képviselő-testület tagjaival veszi végig az
elmúlt 4 év eredményeit és tekint a jövőbe. Az alfabetikus sorrend alapján első interjúalanyunk Danóczy Balázs alpolgármester, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke.

Hogyan értékeli Telki elmúlt 4 évét?

Egyértelműen pozitívan, a település fejlődése folytatódott, a
közszolgáltatások zavartalanul működtek. Mindez egy olyan
szabályozói környezetben, amikor az elmúlt 20 év legnagyobb
mértékű állami beavatkozása történt az önkormányzati rendszerbe, a települések működésébe. Természetesen azt sem
szabad elhallgatni, hogy a hivatalvezetéssel kapcsolatban voltak
komolyabb problémák, amik tavaly ősszel csúcsosodtak ki. De
szerencsére az önkormányzat egészséges immunrendszere
működött és még időben korrigálni tudtunk.

Mit tart a legfontosabb eredménynek a falu életében?

Egyértelműen a Fő utca rendbetételét, és a gyalogátkelők
létesítését. Előbbi egy olyan évtizedes seb volt a település
közepén, ami mindenkinek fájt, nem csak az ott lakóknak. A F ő
utca két vége (Pajta és környéke, valamint a Tulipán játszótér)
még 2009-2010-ben elkészült, de a kettő közötti szakasz erre a
ciklusra maradt.

Szintén évtizedes gond volt a gyalogátkelők hiánya, amelyek
nélkül a falu két oldala az országút által teljesen el volt választva
egymástól. Anno, amikor 2006 végén én bekerültem a testületbe,
nem volt egyetlen gyalogátkelő sem a faluban. Első lépésként
két helyre kaptunk engedélyt, a Rákóczi utcára és a régi orvosi
rendelőhöz, amit hamar meg is valósítottunk. Utána indult a többéves kűzdelem a hatóságokkal új gyalogátkelőhelyek kijelölése
érdekében, majd került megtervezésre a körforgalom. A körforgalom építési engedélyének első ütemében sikerült megépíteni a
Muskátli utcai három gyalogátkelőt. Valamint már ebben a ciklusban kerültek megtervezésre és kivitelezésre a Hóvirág utcai, a
Pipacs utcai és a körforgalomnál található zebrák egyaránt.
És örülök annak is, hogy az új öreghegyi ovi megépítésével a
krónikus óvodai helyhiányt is megszüntettük. Ezek a fejlesztések
azt is megmutatják, hogy falu élete nem önálló önkormányzati ciklusokból áll, hanem a 4 évek egymásra épülnek. Olyan projekt
nagyon kevés van, amit egy 4 éves ciklus alatt meg lehet valósítani nulla állapotról. Az ötlettől a tervezésen át, az engedélyeken
keresztül, a finanszírozás megszervezéséig rengeteg idő és
munka kell, a pályáztatás majd a kivitelezés csak ezután
következik.

Van esetleg olyan, amit szeretett volna megvalósítani,
de valamiért nem sikerült?

Nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy a Muskátli utcai körforgalom megépüljön, de sajnos az elnyert pályázat sem volt elég
ehhez, mert hiába nyertünk, szerződést már nem kötött a NIF a
pénz felhasználására… A körforgalom kulcsfontosságú két okból
is! Egyrészt feltárná a Völgyrét (volt 056) területét, megépülhetne
a CBA és további intézményi fejlesztésekre adna lehetőséget.
Másrészt pedig lassítaná a falun keresztülhaladó forgalmat. A
közlekedésbiztonság növeléséhez első lépésként megvalósultak a gyalogátkelők, de ha az autók sebességét nem tudjuk
csökkenteni, akkor a balesetveszély ugyanúgy fennmarad.
Még nem valósult meg, de jó úton halad a Boszorkányvölgy (volt
069) közvilágításának a kiépítése. Mára a terület egy jelentős
része beépült, és az ott lakók többsége már másként gondolkodik erről a kérdésről, mint a telektulajdonosok.

Indul a következő választásokon? Ha igen,
képviselő- vagy esetleg polgármester-jelöltként? Van
esetleg olyan fontos cél, amiért küzdene, ha megválasztanák?

Biztosat nem tudok mondani, de 99% a valószínűsége annak,
hogy nem indulok. Az önkormányzat akkor működik jól, ha a
képviselők nagyobbik része változatlan, és biztosítva van a
folytonosság (lásd a különböző fejlesztések ciklusokon
áthúzódó megvalósítását), de mellettük bekerül 1-2 új ember is
a testületbe. A testületnek vannak olyan tagjai, akiknek a
szerepe a saját területükön megkerülhetetlen, és sokkal
nehezebb lenne pótolni őket (szociális ügyek, kultúra és
közösség-szervezés, őslakosok képviselete stb.). Ezért én könnyebben adom át a helyemet két ciklus után, hogy új képviselők
is kerüljenek be az önkormányzatba. Abban azért bízom, hogy a
választók felismerik annak a fontosságát, hogy pénzügyi szakértelemre szükség lesz a következő testületben is, és lesz olyan
új jelölt, aki felvállalja majd ezt a nem feltétlenül népszerű
szerepet.
Ha a jelöltek alapján olyan képviselő-testület alakulására lenne
esély, amely nagy valószínűséggel nem biztosítaná az elmúlt 8
év önkormányzati munkájának a megfelelő folytatását, és esetleg egész más irányba vinné Telkit, akkor élnék az 1%-os
elméleti eséllyel az indulást illetően. De bízom benne, hogy
ettől nem kell tartanunk és nyugodt szívvel adhatom át a
helyemet.
szb

Új meteorológiai állomás Telkiben
A Budajenő-Telki határában lévő egykori hulladéklerakó rekultivációs munkálatainak megvalósításához elnyert pályázat előírta,
hogy egy meteorológiai állomást kell létrehozni településünkön.

A számtalan speciális funkcióval rendelkező, különleges
mérőműszert a Telki Polgármesteri Hivatalnál állították fel
áprilisban. Az általa kapott időjárási adatok megjelenésünkkor már minden bizonnyal elérhetők lesznek a Telki
Portálon (eddig egy országos mérési adatbázis lokális eredményei látszottak), így bárki megtekintheti azokat.
szb
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Önkormányzat

Tájékoztatás a településképi bejelentési eljárásról
2013. január 1-től jelentős változások történtek az
építéshatósági ügyintézés tekintetében.

Azon túl, hogy 2013. január 1-től az első fokú építéshatósági hatáskör elkerült településünkről a Budakeszi Járási
Hivatalhoz, az engedélyezési eljárásokban is jelentős változások történtek.
2013. június 5-én rendeletet alkotott a képviselő-testület a
településképi véleményezési és bejelentési eljárásról.

A rendelet célja Telki építészeti, településképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében
az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött egyes építési
munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembevételével – a településképi illeszkedéssel összefüggő
követelmények érvényesítése, valamint a beépítésre szánt
területek rendeltetésszerű használatának biztosítása, az
épített környezet rendezett és esztétikus kialakítása.

A településképi bejelentési eljárás bevezetése lehetőséget
ad a települési önkormányzat polgármestere számára, hogy
az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött, de a védett
településkép szempontjából lényeges építési tevékenységeket – helyi rendeletben meghatározott esetekben – a
településképi bejelentéshez kösse. A polgármester a bejelentett tevékenységet tudomásul veheti, végzését feltételekhez
kötheti vagy megtilthatja.
Az önkormányzat településképi eljárási rendeletében
meghatározhatja azon - építésügyi hatósági engedélyhez nem
kötött - építési tevékenységek körét, amelyek településképi
szempontból önkormányzati kontrollt igényelnek. Bejelentési
eljárást kell lefolytatnia annak, aki hatósági engedélyhez nem
kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő
építészeti-műszaki tervdokumentációt készít, reklám-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint ilyen
céllal felületet alakít ki, illetve meglévő építmény rendeltetését
– részben vagy egészben – megváltoztatja.

A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány olyan építési
tevékenységet, melyek esetében bejelentési eljárást kell
lefolytatni:
-

pl. meglévő építmény homlokzati nyílászárójának – áthidalóját nem érintő, de anyaghasználatát, osztását, illetve

-

-

színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő – cseréje
a homlokzat felületképzésének megváltoztatása
új, önálló – 6,0 m-t meg nem haladó magasságú – égéstermék-elvezető kémény építése
meglévő épület homlokzatához illesztett előtető,
védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása,
bővítése, illetve megváltoztatása, ha ehhez az épület
tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni
nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet
követően sem meghaladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése,
bővítése
nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot az
építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű,
nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése,
bővítése, a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt
utcákban közterületi kerítés, valamint közterületről látható
kerti építmény építése, meglévő átalakítása, bővítése,
stb.

A településképi bejelentési eljárást az ügyfél, vagy az általa
megbízott személy a polgármesternél kezdeményezheti. Az
ügyfél által bejelentett építési tevékenység akkor kezdhető
meg, ha a települési önkormányzat polgármestere a
tevékenység végzését az önkormányzati rendeletben
meghatározottak szerint 8 napon belül nem tiltotta meg. A
tudomásulvételről a bejelentőt igazolás megküldésével
értesíti a polgármester, amely meghatározott időtartamra szól.
A polgármester a döntését a főépítész véleményére alapozva
hozza meg.

A településképi bejelentési igazolás kiadására rendelkezésre
álló idő: 8 nap

A településképi bejelentési eljárás keretében a polgármester
önkormányzati jogkörben jár el, döntésével szemben a
képviselő-testületnél lehet fellebbezni. A bejelentési
kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását a polgármester ellenőrzi. A véleményezendő
tevékenységek teljes körét a településképi bejelentési eljárásról szóló 8/2013. (VI. 25.) Ör. számú rendelet határozza meg.
Telki Község Önkormányzata

Egyeztetés a Volánnal
Deltai Károly a közösségi oldalon is megjelent problémákról és a beérkezett
panaszokról nemrég egy megbeszélés
keretében tájékoztatta a Volánbusz Zrt.
vezetését.

A busztársaság ennek folyományaként
ígéretet tett a polgármesternek arra, hogy kiemelt figyelemmel
kísérik, hogy a kulturált tömegközlekedés Telkiben és
környékén mindig megvalósulhasson, és pl. ne fordulhasson
2014 április

elő, hogy az itt élő gyermekeket hátrányos megkülönböztetés éri vagy hogy a sofőrök dohányoznak a járaton.
Emellett Deltai Károly egyeztetést kezdeményezett az érintett
települések polgármestereivel a 778-as járat kapcsán. A tervek szerint szorgalmazzák egy reggeli befelé és egy délután
kifelé közlekedő gyorsjárat indítását, amely a 4-es metróhoz
biztosítana a jelenleginél lényegesen kedvezőbb menetidejű
csatlakozást.
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Közösség

Kerese János emlékére
Majd harminc éve történt...

Az egyetem elvégzése után, friss diplomásként, valahol a
főváros közelében szerettünk volna letelepedni, ahol szép a
környezet, jó a levegő, s mindez megfizethető is. Egy barátom édesapja Telkit javasolta, a fia sokat kirándult errefelé.
Budakeszin, a mai benzinkút helyén lévő ÁFOR kútnál
kérdeztük, merre van Telki. Senki sem tudta… Találomra
továbbmentünk a főúton és 7-8 km-re egy varázslatos, kis
falucskába értünk, ahol a templom körül néhány tiszta, takaros
házikó állt.
Így érkeztünk Telkibe!

Kedvesen fogadtak a helyiek, de nem értették, mit keresnek
errefelé Budapestről fiatalok, miről álmodnak, hiszen itt
nincs csatorna, gáz, út, iskola, óvoda. Nem nagyon hittük, de
állították, hogy itt, Pest megyében egyedüli településként még
vezetékes ivóvíz sincs. Tényleg nem volt. Volt viszont parcellázás, az akkori budakeszi árak töredékéért (80-100.000
Ft/telek), természetesen közmű nélkül. Ha már itt voltunk,
megnéztük a parcellázást. Egy szép, nagy, gyümölcsfás,
mezei virágos területre értünk. Valahol Telki és Budajenő
között a mező közepén egyetlen épülő házat találtunk.
Előtte egy fehér gépkocsi állt. Egy lebarnult, középkorú úr
éppen elromlott búvárszivattyúját szerelte.

Ő volt Kerese János. Ő hitt Telkiben, a puszta közepén. Szóba
elegyedtünk Vele, 1985-öt írtunk.
A következő néhány évben sok fiatal költözött Telkibe. Így
jutottunk el a rendszerváltó 1990-es évig, az első szabad
önkormányzati választásig. A „Vízivárosi Ifjak” által felkért és
az őslakosok által is támogatott Kerese János hatalmas
fölénnyel lett polgármester. Kezdetben azonban, miként azt a
Bibliából is tudjuk, „Semmi sem vala…”. Önkormányzati épület
sem volt, se jegyző, se hivatal, ezért induláskor Kerese úr
házában tartottuk az önkormányzati üléseket. Mi is elkezdtünk
hinni Telkiben, pedig 1990-ben a Budajenőről frissen levált
Telkinek se vagyona, se földje, se pénze, se közművei, se
iskolája, intézményei nem voltak, csak a társközségtől
örökölt tetemes adóssága. Kevesen irigyelték akkortájt
Kerese urat, aki minden gond ellenére határtalan energiával
és optimizmussal vágott bele a munkába, 60 évesen, pedig
csinálhatott volna mást is, mint hogy az akkor koldusszegény
Telkit vezesse.
Okleveles villamosmérnök volt, óraadó tanár a Budapesti
Műszaki Egyetemen, a folyamatszabályozás elismert szaktekintélye. Emellett neves sportember, a Síoktatók Magyarországi Szövetségének elnöke.

A falunak pedig forrásra volt szüksége! A régióban elsőként
Telki Önkormányzata földeket vásárolt az államtól, a Töki TSZtől, a helyi lakosoktól és elkezdte a falu rendbetételét. Telki
két év alatt összközműves településsé vált. Először az
őslakosok által lakott településrészeken lett lecserélve az 50
éves elektromos hálózat, bevezetve a víz, a gáz, a csatorna.

A csatornahálózat az őslakosok számára teljesen ingyenesen lett kiépítve. Fölépült a szennyvíztisztító, kiépült a telefonhálózat, egyre több földes és murvás út felületére került aszfalt.

Kerese Jánosból néhány év alatt a falu János bácsija lett.

Több tucat kisnyugdíjas, nagycsaládos, vagy fiatal házas Telki
őslakosnak János bácsi javaslatára a testület ingyen köttette
be a közműveket. A régi lakosok még jól emlékeznek rá. Szívügyének tekintette a helyi fiatalok lakáshoz és telekhez jutását,
így segítve itt maradásukat.

Igazi sportember lévén kiemelten kezelte a fiatalok sportolásának ügyét. Nem csak kerékpárt vásárolt minden sportolni
vágyó telki fiatalnak, de edzésüket is felvállalta.
A síelés volt a szerelme! Több tucat telki fiatal János bácsitól
tanult meg síelni és jutott el nemcsak a magyar, hanem a
környékbeli országok, így Szlovénia, Szlovákia, Csehország,
Ausztria sípályáira az önkormányzat támogatásával.
Telt-múlt az idő és az egykor koldusszegény Telkiből az
ország egyik legvonzóbb, leggazdagabb települése lett az
ezredfordulóra.

Viszont még mindig nem volt óvodánk, iskolánk. Ezen
intézmények létrehozásában még a nagyon optimista szemléletű Telki lokálpatrióták sem igen hittek, többen kimondottan
ellenezték, de a polgármester úr, János bácsi minden
kétkedőt meggyőzött róla, hogy óvodának, iskolának lennie
kell!
De vajon miből?

Jómagam is részese voltam annak az iszonyatos mennyiségű
munkának, amikor János bácsival országgyűlési képviselőket, államtitkárokat, minisztereket győzködtünk, támogassák Telkit. Okos tárgyaló volt, kiválóan kezelte a nehéz
helyzeteket, hol tényekkel érvelve, hol a feszültséget egy
odaillő viccel oldva. Végül célhoz értünk. 1999-ben Telki
község az országban egyedüli településként 182 millió forint
állami támogatást kapott az iskola felépítésére. Azóta sok-sok
kisdiák sajátíthatta el a tudást a Telki Iskolában. János bácsi
még polgármestersége idején máig működő alapítványt
hozott létre az oktatás színvonalának segítésére.
72 éves koráig, három cikluson át vezette községünket,
egészen 2002-ig.

Életének aktivitása a „nyugdíjas” éveiben sem változott. A falu
fejlődését figyelemmel kísérte, ahol tudta, segítette. Igazi
küzdő, sportember maradt.
Nyolcvan éven túl is aktívan síelt, oktatott, kerékpározott, szakértelemmel gondozta gyönyörű kertjüket. Teljes életet élt, aktívan, optimistán, sosem panaszkodott - akkor sem, amikor
megtudtuk, kórházba került, az idő vasfoga az ő vasszervezetét is kikezdte.

Beköszöntött a tavasz, a fák virágba borultak, amikor március
18-ának reggelén futótűzként terjedt a szörnyű hír: János bácsi
84. életévében itt hagyott bennünket - feleségét, két gyermekét, testvéreit, öt unokáját, három dédunokáját, szomszédjait, kollégáit, szeretett falujának lakóközösségét.
János bácsi! Nyugodj békében, emlékét megőrizzük!

Kállai László
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Közérdekű
Emléktábla koszorúzás

Sokan tudják, a Telki Polgármesteri Hivatal homlokzatára 2007-ben a
Tavaszi Fesztivál ünnepségei során került elhelyezésre egy márványtábla, ami Telki történetének egyik nehéz időszakára emlékeztet.
A II. világháború utáni döntések
következtében,
1946 áprilisában kitelepítették Telki német ajkú lakosságának 90%-át, akik
már 250 éve éltek itt és
építették fel Telkit.

Ez Telki község 82 családját, 326 lakóját érintette.
Helyükre Erdélyből székely magyarokat
akkor 35 családot, 141 személyt érintett.

telepítettek át, ami

Az Emléktáblát a kitelepítettek és a betelepítettek utódai közös
elhatározással és adakozással létesítették, újabb tanúságot téve
közös bölcsességükről, amely mindig is példaértékűen jellemezte immár közös életüket Telkin.

Az általuk megbízott Emléktábla Szervező Bizottság rendszeresen emlékezik meg az évfordulókon a történtekről, így volt ez
most is.
A Telki Önkormányzat nevében Deltai Károly Polgármester úr
helyezett el emlékező koszorút.

Kevesen tudják, hogy az Emléktábla avatásakor rozsdaálló,
zárt fémhengert is elrejtettünk az épület falában, benne az
Emléktábla Alapító Oklevéllel, a Telki Napló és egyéb dokumentumok aktuális példányaival.

Ha majd egyszer valamiért az épület megbontásra kerül, utódaink megismerhetik a történteket és eredeti, „korabeli” dokumentumokkal gazdagíthatják reménybeli helytörténeti anyagaikat.
Szigeti Antal
képviselő

Fakitermelések
Telki Önkormányzata a felkért független szakértő anyagának
alapján tavaly megállapodást kötött a Pilisi Parkerdő Zrt-vel a
környékbeli erdők kezelésére vonatkozóan.
A megegyezés szerint az erdőkezelés törekszik a többkorú
fákból álló folyamatos erdőborítottság fenntartására, és részleteiben, a valós viszonyokhoz illeszkedően határozza meg a
szükséges beavatkozások helyét, valamint módját, azért,
hogy hosszú távon úgynevezett örökerdő jöhessen létre
térségünkben.

A fakitermelések idén is folytatódnak, Telki területén és
közvetlen környékén azonban a megállapodásnak
megfelelően zajlanak a munkálatok.
2014 április

A közösségi szolgálat
bevezetése

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi
bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1.
után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk.
A tanulók számára a középiskolák a 9–11. évfolyamon
lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva
szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas
tevékenységeket.

Telki Község Önkormányzata lehetőséget biztosít a Polgármesteri Hivatal keretei között közösségi szolgálat végzésére
az érdeklődő diákok számára.
A közösségi szolgálat keretében ellátható feladatok:
-

nyári Karitász tábor: segítőként való részvétel (5
munkanap)
önkormányzati programok: segítő munka, előkészítői és
rendezői feladatok, takarítói tevékenység
Telki Piac: KOKUKK szervezők segítése, a Pajta berendezése, piac utáni rendrakás
idősek, fogyatékkal élő segítése: bevásárlás, kerti munka,
gyógyszerek kiváltása, hólapátolás, egyéb házimunka
települési környezetvédelmi feladatok: ároktisztítás, játszóterek rendbe tétele, szemétszedés

A közösségi szolgálat végzését írásos megállapodási keretek
között lehet megvalósítani, amelyben a diák iskolája és az
önkormányzat között jön létre jogviszony.
Bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kapható:
Polgármesteri Hivatal
Kovács Enikő
2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1.
Email: igazgatas2@telki.hu; Honlap: www.telki.hu
Telefon: 26/572-003/ 8-as mellék

Elkészültek
Talán nincs olyan telki lakos, aki ne konstatálná örömmel,
hogy végeztek két, a főváros irányába közlekedők számára
fontos útszakasz felújításával.
Budakeszi főútjának burkolata több mint két kilométeren
cserélődött ki a Pátyot Biatorbággyal összekötő útéhoz
hasonlóan. Immáron mindkét szakaszon sima, kátyúmentes
úton közlekedhetünk.
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Program
Kultúra

A 2014-es Telki Fesztivál programja
CSÜTÖRTÖK, MÁJUS 15.

SZOMBAT, MÁJUS 17.

18.00 Képzőművészeti kiállítás megnyitója (Pipacs
Galéria)

9.00 Zenés ébresztő a Platós Band fúvószenészeivel,
teherautóról (Faluszerte)

PÉNTEK, MÁJUS 16.
15.00 A Pipacsvirág Általános Iskola hagyományos tavaszi
Művészeti Gálája most önkéntes formában áll színpadra, és a vállalkozó diákok táncos, zenés, mozgásos
vagy éppen prózai előadással készülnek (Tornacsarnok)
16.00 Tavaszköszöntő Kolompos Mulatság a Kolompos
együttessel (Tornacsarnok)

17.00 A ritmikus gimnasztika csoport Telki Gyermek Táncszínháza bemutatja Sepp Norbert „A bűvös forrás”
című meséjének itt élő színművészek, zeneszerzők,
koreográfusok, díszlet- és jelmeztervezők, edzők és
tanárok egyedülálló közreműködésével színpadra alkalmazott, nagyszabású táncos, zenés előadását (Tornacsarnok)

17.00 Kodolányi Gyula József Attila-díjas költővel és
Mezey Katalin költővel, az Írószövetség elnökével Molnár Krisztina Rita költő beszélget (Kodolányi-ház kertje,
eső esetén a Polgármesteri Hivatal tárgyalója).
18.00 A helytörténeti kiállítás újabb fejezetének megnyitója a Telki iskola és oktatás történetéről, Szigeti Antal
szervezésében (Jung-ház)
19.00 Telki festőművészek kiállításának megnyitója,
közreműködik a Budakeszi Régizene Együttes. A
Telkiért Érdemérmek átadása – idei díjazottak:
Vászolyi Tímea, a Telki Sportegyesület ritmikus gimnasztika vezetőedzője és Bartos György szakácsmester (Báder-Magyar ház)

20.00 A Four Fathers Énekegyüttes előadása (Nagyszínpad)
21.00 Bálint András színművész Márai-estje (PajtaFaluház)

22.00 Nagy János, Szirtes Edina Mókus és Mózes Tamara
fergeteges jazz koncertje (Nagyszínpad vagy PajtaFaluház)
22.00 Az AWS zenekar koncertje (Tornacsarnok)

10.00-től Egész napos kirakodóvásár – büfé – kézműves
foglalkozások gyerekeknek (gyöngyfűzés, gipszfestés,
kerámia díszítés, tűzzománcozás) - KOKUKK és
GLOBALL információs standok (Petőfi u.)

10.00 a „Telki, én így szeretlek” című 2014-es Facebookfotópályázat díjnyertes alkotásai kiállításának megnyitója
– a kiállítást megnyitja Deltai Károly polgármester / fellép a 10 éves Telki Nőikar
11.00 A Waldorf Óvoda asztali bábelőadása: Lelencfiók Grimm mese (Pajta-Faluház)
11.00 Takács Zsuzsa divatbemutatója korszerű magyar
viseletekkel (Báder-Magyar ház)
10.00-18.00 Lófoglaló vándor játszóház és őshonos
kisállat simogató a Mezőntúli Játszóház
szervezésében – gyerekeknek és felnőtteknek
(Petőfi u.)

14.00-15.30 Telki gyermek mozgáskultúra csoportok
bemutatkozása: tánc-sport, társastánc, néptánc, ritmikus gimnasztika (Nagyszínpad)
16.00 A budajenői Pántlika Gyermektánccsoport fellépése (Nagyszínpad)

17.00 Strokes ütőegyüttes látványos, interaktív műsora
(Nagyszínpad)
18.00 Az Alapítványi Bálon nagy sikerrel szerepelt telki
szülőcsapat előadása (Pajta-Faluház)

18.00 Az Capella Silentium énekegyüttes egyházzenei
hangversenye (Templom)

20.00 A funky magyarországi helytartói: Back II Black koncert (Nagyszínpad)
21.30-1.00 Utcabál és tánczene a Madarak Házibuli
Zenekarral (Nagyszínpad és Petőfi u.)

23.00 Táncos buli fiataloknak, DJ Szuszuval, kifulladásig
(Tornacsarnok)

www.telki.hu
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A Hónap alkotója: Simonyi Cecília
Simonyi Cecília grafikus, gyermekkönyv-illusztrátor, akinek
munkáját talán így lehetne összefoglalni: álomvilágot teremt,
bármit is vet papírra, minden rajza tele van melegséggel,
szeretettel. Olyan világ ez, ahol mindenki elidőzhet,
elmélázhat, otthonra lelhet, kiszakadva kicsit a mindennapok
forgatagából.

Gyerekkorától fogva élete fontos része volt az alkotás, rajzolás. Mégis jónéhány véletlen kellett hozzá, hogy 27 évesen,
három egyetemi (magyar, kommunikáció, antropológia) és egy
posztgraduális (szervezetfejlesztés) diploma után az Óbudai
Képzőművészeti Iskola Képgrafika szakán találja magát.
Később Gentben járt a Képzőművészeti Akadémiára, amelynek szemlélete fordulópont volt számára, és sokat jelentett
szakmai fejlődésében Szigeti Tamás festőművész
"Szuterén" Rajziskolája is. Pályatársai közül Szegedi Katalin,
Agócs Írisz és Paulovkin Boglárka voltak rá nagy hatással,
inspiráció, szakmai fejlődés és barátság formájában
egyaránt.
A képgrafika szak vége felé született meg az első és máig
nagyon szeretett saját mesekönyve – a Lelőckék –, ami egy
ikreket váró barátnőjének készült. A következő a Fehérvári
Mesék volt, amivel először indult az Aranyvackor gyermekkönyv illusztrációs pályázaton (és be is került a kiállítási
anyagba), majd a Székesfehérvári Önkormányzat ösztöndíjával
dolgozott rajta tovább. Mindkét mesét Ásmány Gabriella írta.
Izgalmas életútja során részt vett Indiában a Cedric Prakash

2014 április

(számos nemzetközi kitüntetéssel honorált emberi jogi
aktivista) nevével fémjelzett jezsuita iskolahálózat tanárainak
és óvónőinek tartott képzés-sorozatban, Ruandában pedig
utcagyerekekkel foglalkozott kreativitás fejlesztés témában.

Ő illusztrálta a szintén Telkiben, vele szomszédos utcában
élő Molnár Krisztina Rita második verseskötetét, a Különlétet. A harmadik Aranyvackor pályázaton, aminek a témája az
"átváltozás" volt, együtt indultak. A Maléna kertje akkor tíz
oldalnyi szövegét és három illusztrációját díjazta a Prae.hu,
valamint a szöveget külön a Naphegy kiadó is, akik aztán
2013-ban ki is adták a teljes meseregényt.

Ha nem gyerekkönyvet illusztrál, akkor tavaszi képeket fest a
Ringató naptárába, egy dél-spanyolországi bábfesztiválnak
plakátot tervez, kalendáriumot készít a Waldorf óvodának. A
Pipacsvirág Általános Iskolában 2013 őszétől képzőművészeti szakkört tart, és felnőtteknek szóló kurzusai is vannak
az Alkotópont Szabadiskolában, illetve saját kis budajenei
műhelyében.
2014-ben Négy égtáj gyermekei című iPad mesekönyv tervével elnyert 7 hónapos „startup” ösztöndíja Chilébe vitte útját,
ahonnan nemrég tért haza.

Telkiben 2004 óta él férjével, a - korábban általunk is bemutatott – természetfotóssal, Szalay Lászlóval, és 6,5 éves kisfiával, Samuval.
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Kapcsolatok
A Harmonikus házasság-harmonikus családi élet
sorozat záró előadásának vendége Dr. Balog
Piroska klinikai szakpszichológus, egyetemi
adjunktus, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének munkatársa.

Család és egészség – összefüggések, kérdések,
megoldáskeresés

Kutatási eredmények támasztják alá, hogy a házasságban
élők boldogabbak, elégedettebbek és egészségesebbek,
halálozási mutatóik jelentősen alacsonyabbak, mint a nem
házasoké, míg a rossz házastársi/élettársi kapcsolatban élők
egészségi állapota az elváltakénál is rosszabb. Milyen

tényezők határozzák meg ezeket az összefüggéseket,
milyen tényezők együttállásán múlik a „jó” házasság, mit
tehetünk mi, mit tehetne az iskola, hogy gyermekeink
házassága jobb, tartósabb, stabilabb legyen, mint a miénk?
Mit tehetünk mi, a boldogabb, egészségesebb, stresszmentes életért? Az előadó, aki Kopp Mária munkatársaként a
családi állapot és testi-lelki egészség összefüggéseit tanulmányozta, kutatási eredményein keresztül válaszolja meg
kérdéseinket.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk május 29-én,
csütörtökön 20 órakor a Telki Pipacsvirág Iskola
éttermébe.

Színekkel álmodtak…
Az idei tavaszi tárlatunk a grafika
jegyében nyílik. A grafika tág, ún.
gyűjtő képzőművészeti ág. Megtalálhatók itt a ceruza-, toll- és krétarajzok, csakúgy, mint az akvarellek vagy a pasztellképek.

Az eddig festőművészként ismert Déri Gábor új oldalát mutatja be a közönségnek: betekintést nyerhetünk spirituális világába és jobb agyféltekés látásmódjába.

Kiállító művészeink közül megismerkedhetnek a fiatal művésznővel, Fenyvesi Edittel, aki ceruzarajzait hozza el Önöknek. A művésznő bravúros ügyességgel használja a grafitot. Képei
lenyűgözőek, portréi beszédesek.

A Pipacs Galéria „ SZÍNEKKEL ÁLMODVA” című kiállítását a XII. Telki Fesztivál 0. napján, május 15-én
18.30-kor Deltai Károly polgármester nyitja meg.

Ebből is kiderül, hogy az idei kiállítás igen sokszínűnek ígérkezik a
szó valódi és átvitt értelmében is.

Máté Sándor pasztellképeit mutatja be. A művészt egyaránt
alkotásra késztetik a művészi és a hétköznapi témák. Gyönyörű
színekkel tárja elénk azt, amit és ahogy ő lát a világból.
Idei kiállításunkon nagy örömünkre telki illetőségű művészeket
is köszönthetünk.

Szigetiné Jakab Máriáról kevesen tudják, hogy gyerekkora óta
fest és rajzol. Ugyan voltak már kiállításai itthon és külföldön
is, de Telkiben eddig nem láthattuk a munkáit. Most a
közelmúltban készített grafikáit mutatja be a látogatóknak.

A kiállításon egy kevésbé ismert művészeti ágat, a litográfiát is
bemutatjuk Várkonyi György, iskolánk rajztanárának segítségével, akiről kevesen tudják, hogy a Váci Országos
Grafikai Műhely tagja.

A megnyitón közreműködnek:

Molnár Krisztina Rita próza, Kiss-Leizer Anna ének, valamint
a Kiss Zenede Telki tagozatának növendéke, Galló Lilla, és
tanára, Lázár Gáspár alkotta fuvoladuó.
A kiállítás május 25-ig látogatható, a belépés díjtalan.

Köszönjük Telki Község Önkormányzatának, a Solong PRESS
Kft-nek, valamint a Telki Pékség és Kávézónak a támogatást.
ZA

www.telki.hu
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„Minden település jövője attól függ,
mennyire szerethető”
Egyre több ingatlanon olvasható az „eladó” tábla, ám a
hitelválság okán és a fizetőképes kereslet hiányában
vevőre alig-alig találnak. Mindebből mire lehet
következtetni, és milyen jövőt jósol Telkinek Callmeyer
Ferenc Ybl- és Prima Primissima-díjas építész, volt önkormányzati képviselő, ismert telki lokálpatrióta?

Induljunk ki abból, hogy Telki nem falu. Ez egy kertváros a
maga speciális problémáival, amely gondokon csak urbanisztikai megoldások segíthetnének. A falu tudniillik az én definícióm szerint mezőgazdaságból élő népesség lakhelye, márpedig itt polgárok, jelentős részben értelmiségiek élnek. Ide
legtöbben az egyre rosszabb életminőséget kínáló fővárosból költöztünk ki, és Telki sajátossága, hogy különösen az
üzleti életben sikeres fiatalemberek körében jött divatba, akik
nemritkán több gyerekkel megáldott, szép, nagycsaládokat
alapítottak itt. Ezt a kiáramlást a hitelválság megakasztotta, de
lassan talán maga a városrobbanás is lecseng.
Ezt miből gondolja?

Nemzetközi tendencia, hogy a nagyvárosok élhetősége
fokozatosan javul, így ami elől kimenekültek az emberek, az
már egyre kevésbé lesz jellemző rá.

Biztos Ön abban, hogy Budapest belátható időn belül
nyugodt és egészséges életet biztosítani tudó „zöld”
városként alternatívája lesz Telkinek? Én nem érzékelem
ezt a nagy zöldülési tendenciát.

Talán igaza van, elég lassú ütemben, de azért szerintem van
javulás. Budapest és Telki összevetésében az érem mindkét
oldalát latba kell vetni. A kiköltözötteknek itt szembesülniük
kellett a közlekedés és az ellátatlanság problémájával.

Viszont a közlekedési gondjainkon sokat fog javítani, ha
majd megvalósul az M0 északi szektora. Perspektívikusan
ezt is számba kell venni. Ami viszont az ellátatlanságot
illeti, valóban kínzó hiányok tapasztalhatók, jóllehet,
igény sok mindenre lenne.

Izgatottan várom, hogy mennyire válik a helyiek életének
részévé az MLSZ-nél épülő uszoda. Szurkolok a polgármesternek, hogy sikerüljön megvalósítania a könyvtárat,
habár a régi postaépület vizes falai nem éppen ideálisak erre
a célra, csak ugye nincs más. Építeni kellene ugyan egy
művelődési házat könyvtárral, de ez nem tudom, mennyire
megvalósítható álom manapság.
Mindenesetre érezhető, hogy nagyon hiányoznak a közösségi intézmények, terek és alkalmak, ahol az emberek egyáltalán összeismerkedhetnének egymással.

Azért az óvoda, az iskola, a játszóterek, a templom és a
pajtabeli rendezvények teremtenek bizonyos alkalmakat.

Mi az, hogy! A szombati piacot én kifejezetten olyannak
találom, mint amilyenek a középkori piacok is voltak, ahol nem
csak áruk cseréltek gazdát, de eszmék is. Ugyanakkor tény,
hogy az egyre öregebbek lassanként elveszítik a társadalmi
kapcsolataikat is. Az elöregedéssel ugyanúgy, ahogy az
elvándorlással is, bizony számolni kell.
2014 április

Elöregedéssel? Tudtommal Telki korfája azt mutatja, hogy
itt a 30-40-es korosztály tagjai, illetve az ő tizenéves
gyerekeik vannak túlsúlyban.
Ma még. Aztán ahogy múlnak az évek, ez a korosztály hirtelen megőszül, a gyerekek pedig törvényszerűen kirepülnek a
családi fészekből. A nagy alapterületű, sok szobás házak
pedig hirtelen teherré válnak a kettecskén maradt szülők
számára.
Mindig lesznek családalapító fiatalok, akik nagy házra
vágynak egy jó környéken!

Igény kétségkívül lesz a nagy házakra, a probléma az, hogy
ha valaki kisebb házba, sorházba, vagy apartmanba szeretne
költözni településen belül, nincs erre lehetősége. Tudniillik
nem léteznek ilyenek. Csak a fővárosban talál kis lakást, az
pedig már egy másik életforma. Erre a problémára gondoltam,
amikor az elvándorlást említettem. Egy urbanisztikában gondolkodó település nem nélkülözheti ennek a felmérését és
kezelését.
Hogy lehet ezt a problémát önkormányzati szinten kezelni?

Ahhoz, hogy egészséges folyamat induljon meg a lakáscserékben, hogy mindenki az élethelyzetének megfelelő
ingatlanban élhessen, színesebb választékra lenne szükség
az ingatlanpiacon. Azzal, hogy annak idején a rendezési tervben 1000 négyzetméterben határoztuk meg a Telkiben létrejövő építési telkek méretét, elértük, hogy ligetváros alakuljon
ki. Ez jó ötletnek tűnt, mert nem gondoltunk arra, hogy még egy
kis településen is sokféleség kell ahhoz, hogy sokféleség
alakuljon ki, elsősorban a méretet illetően. Magyarul sűrűbb
és magasabb beépítésű ingatlanok létrejöttét is lehetővé kellene tenni, és bérlakásokra is igény lenne, mint ahogy az sem
maradhat fenn, hogy a lakások 90 százaléka magántulajdonban legyen.
Ez a nagypolitika kérdése, nem önkormányzati szint.

Politika nélkül nem lehet települést tervezni! Ott lehet
népesedési politikát folytatni, ahol lehetséges az ingatlanfor-
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galom. Egy szociális jóléti állam feladata a bérlakás-építés,
ezt persze, hogy nem várhatjuk el a településektől, ez
valóban állami dimenzió. A település dolga az lenne, hogy biztosítson hozzá az ingatlanberuházóknak megfelelő telket.
Ehhez településtervet kell módosítani, ami persze sok pénzbe
kerül, de nélküle soha nem lesz ingatlan-sokféleség Telkiben.
Nagyívű gondolat, de csak hosszú távon megvalósítható.
Az ellátatlanság viszont sokat ront a telkiek életminőségén, ami persze tudom, közgazdasági kérdés.

Szomorú látnom, hogy a helyi boltok közönsége többnyire
csak a régi falusiakból és a nyugdíjasokból áll, mert az
ingázók Pesten, Budaörsön, Budakeszin bonyolítják le a
vásárlásaikat. Ha a lokálpatriotizmusunk nem nyilvánul meg
abban, hogy a helyi kereskedőket támogatjuk vásárlásainkkal, akkor ne panaszkodjunk, hogy mindenért Pestig kell

mennünk. De nem csak kereskedelmi egységek hiányoznak,
hanem más közösségi terek is. A szívemhez oly közel álló
Pajta jellegénél fogva csak részben tudja betölteni közösségformáló szerepét. Nem kell feltalálni a spanyolviaszt ez ügyben, úgy hívják a megoldást, hogy „művelődési ház”, amely
feltéve, hogy jól működik, vonzó programokat kínál az itt élők
számára. Tudniillik a tömegsport mellett a kulturális kínálat
hozhatja legjobban össze az embereket, ráadásul minden
korosztályt érintve. Ha egy ilyen intézmény létrejönne Telkiben, akkor az alvótelepülési jelleg is megszűnhetne. Nem
tudom, hogy ez mennyire megvalósítható álom, de minden
település jövője attól függ, mennyire szerethető, mennyire
jobb ott élni, mint a konkurens településen, esetünkben
Budapesten?
Bertók T. László

Beszámoló a KoKuKK Egyesület 2013.
évi működéséről
A Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú
(röviden KoKuKK) Egyesület április 4-én este tartotta idei rendes közgyűlését. A közgyűlés egyebek közt megtárgyalta és
elfogadta a 2013-as évről készült pénzügyi beszámolót és a
civil szervezetek számára előírt, ún. közhasznúsági mellékletet. A dokumentum – hasonlóan az előző éviekhez –
megtekinthető a www.kokukk.hu honlapon. Az alábbiakban
röviden összefoglaljuk az egyesület 2013. évi működésének
eredményeit.

Kulturális tevékenységünk egyik fő célkitűzése a Telkiben
született Kodolányi János író emlékének ápolása. Ennek
jegyében került sor a szülőházon látható emléktábla megkoszorúzására, és az „Én vagyok” című prózaíró pályázat
másodszori kiírására. A zsűriben és az eredményhirdetésen
részt vett Kodolányi János unokaöccse, a szintén irodalmár
Kodolányi Gyula is. A kortárs irodalmat bemutató két irodalmi
estünk vendégei 2013-ban Háy János, Tamás Zsuzsanna és
Kertész Edina voltak. A gyermekirodalmi est keretében három,
frissen megjelent könyvet mutattunk be, köztük Molnár Krisztina Rita „Maléna kertje” c. regényét, amelyet Simonyi Cecília
illusztrált – mindketten a KoKuKK tagjai. A Falukáposztája
programjához a KoKuKK egy délszláv táncház megszervezésével járult hozzá. A költészet napján „Vers a
kapukra” felhívásunkkal hívtuk játékos ünneplésre a telkieket.

Az egyesület feladatai között szerepel a környezeti nevelés, a
fenntarthatóság eszméjének népszerűsítése. Ennek jegyében
ismeretterjesztő cikkeket írtunk a Telki Naplóba az egykori
mezővédő erdősávok szerepéről, védelmének fontosságáról, a település belterületén virágzó, védett orchideákról,
és a helyi vállalkozások vásárlói támogatásának jelentőségéről. Az Egészségnapon kisfilmeket vetítettünk a helyi
élelmiszerekről és a termelői piacokról, továbbá az
egészséges és környezetkímélő közétkeztetésről. Megszerveztük a „Fülemülék éjszakája” elnevezésű madármegfigyelő
sétát, egy gombaismereti kirándulást, valamint egy madárgyűrűzési bemutatót.
Környezetvédelmi, faluszépítő tevékenységünk kiterjedt két
falutakarítás megszervezésére (az egyiket az említett

erdősávok védelmének szenteltük), két Ma:Lom Műhelyfoglalkozásra, ahol a hulladékból esztétikus használati tárgyakat készítettünk, és a helyi termelői piac folyamatos
működtetésére.
A KoKuKK tavaly ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját.
Ebből az alkalomból ünnepséget szerveztünk, ahová
meghívtuk az egykori és mai egyesületi tagokat családostól,
valamint támogatóinkat, szövetségeseinket, barátainkat. Az
egyesületről és az eltelt 10 év eredményeiről készítettünk
egy kisfilmet, egy fényképes összeállítást a Telki Naplóba,
továbbá egy kis kiállítást a Telki Fesztivál keretében.

A fenti programok és az egyesület működésének költségeit a
KoKuKK a személyi jövedelemadó felajánlott 1%-aiból, a Telki
Önkormányzat civil szervezeteknek nyújtott pályázati támogatásából és a befizetett tagdíjakból fedezte. A különböző
támogatások (köztük a kapott szja 1%) felhasználását részletesen bemutatjuk a közgyűlésen elfogadott beszámolóban.
Az egyesület nagyon sokat köszönhet rendszeres és alkalmi
támogatóinak. Neveik szintén olvashatók a közhasznúsági
mellékletben. Ezúton is szeretnénk nekik, és a különböző
akciókhoz csatlakozó önkénteseknek köszönetet mondani!

KoKuKK Egyesület

www.telki.hu
www.telki.hu
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Oktatás

Matek sikerek
Számos matematika versenyen szerepeltek szellemi tornában
igényes diákjaink.

Telki aranyérem a XXV. Zrínyi Ilona
Országos Matematika Versenyen

Az általános- és középiskolások legjelentősebb matematika
versenye idén jubilált, 25. ízben rendezték meg több mint
67.000 diák részvételével. Nemcsak Magyarországról, hanem
Erdélyből, Kárpátaljáról, Délvidékről és a Felvidékről is
rengeteg diák vett részt a rangos megmérettetésen.

A verseny első, (megyei) fordulójára még februárban került sor,
itt iskolánkat 41 diák képviselte. A március 12-én Ráckevén tartott Pest Megyei eredményhirdetésre iskolánkból a három legeredményesebb diákot hívták meg. Persányi Barnabás a harmadikosoknál Pest megyei első helyezett lett, és egyben továbbjutott az országos döntőbe. Bényei Borisz a másodikosoknál
6. helyezést ért el, felkészítői Karizs Krisztina és Rácz Ildikó
voltak. Demeter Botond a hetedikesek évfolyamában 17. lett,
felkészítői Kemény Bernadett és Rácz Ildikó voltak.

A verseny országos döntőjére és a díjkiosztóra április 16. és
18. között Kecskeméten került sor. Ide évfolyamonként már
csak a megyékben legeredményesebb versenyzőket hívták
meg, így összesen mintegy 700 diák vett részt a döntőn.
Iskolánk az eddigi években is részt vett a versenyen, de idén
először könyvelhetett el igazi nagy sikert, ugyanis a harmadikosok mezőnyében Persányi Barnabás országos első
helyezett lett! Ez azért is nagy dolog, mert a harmadikosok
alkották a mezőny legnépesebb korcsoportját, összesen

10.042 harmadikos diák indult a versenyen.

Gratulálunk Barnabásnak és a remek pedagógusoknak, Molnár Krisztinának és Turcsányiné Dósa Renátának a szép
eredményhez!

Telki ezüstérem az Orchidea Matematika
Versenyen

Az Orchidea Matematika versenyre nagy örömünkre 77 diák
nevezett iskolánkból 3-8. osztályig. Évfolyamonként 1-1 továbbjutó képviselte Telkit az országos versenyen. (Tichy Márk
3. o., Molnár Máté 4.o., Láng Barnabás 5.o., Hajdu Nelli 6.o.,
Demeter Botond 7.o., Danóczy Blanka 8.o. - felkészítő
pedagógusok: Turcsányiné Dósa Renáta, Szabó Andrea,
Rácz Ildikó, Soltész-Molnár Edit, Kemény Bernadett).

Tichy Márk végül holtversenyben második helyezést ért el a
harmadikosok korcsoportjában. Felkészítője: Turcsányiné
Dósa Renáta volt.
Gratulálunk diákjainknak és a felkészítő pedagógusoknak!

A Zsámbéki-medence Kis Matematikusa döntőjében március 8-án szombaton 6 diákunk szállt ringbe e címért. Balog
Réka és Thirring Eszter 4.osztályos - tanítója: Jokó Attila;
Farkas Olivér és Mészárik Márk 6.o. - tanáraik: Rácz Ildikó és
Soltész – Molnár Edit; Balogh Koppány és Lóránd Áron tanáraik: Kemény Bernadett és Soltész-Molnár Edit.
Legidősebb diákunk 4. lett.
Szívből gratulálunk diákjainknak, szüleiknek és felkészítő
pedagógusaiknak!

Elindulunk!
Indulj el egy úton, én is egy másikon…

2014. május 24-én indulunk a Zsámbéki-medence településeiről, és 1112 óra között érkezünk Tökre, a
Kútvölgybe, a művelődési házhoz.

Program: kerékpáros túra településenként, túravezetőkkel / kézműves foglalkozások / rajzműhely a Pajta Galériában / célbalövés tűzoltóslaggal / sze-

kerezés, pónilovaglás / a helytörténeti kiállítás és a kazettás
mennyezetű református templom megtekintése / nyitott pincék
/ pihenés, evés-ivás, beszélgetés
Hozz magaddal innivalót, némi költőpénzt és a biztonság
kedvéért bukósisakot!

További információk honlapunkon: www.bvz.hu, a budavidekzoldut@gmail.com címen és a helyi szervezőktől kaphatók.
www.telki.hu
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Fanyűvők
A tavaszi falutakarítás (április
5.) idén az erdőszélen
zajlott. Az erdő Budajenő
felőli bejárata környékén
ugyanis az utóbbi években
nagyon elszaporodott a
bálványfa. A bálványfával
(amelyet néha ecetfának hívnak, holott az igazából egy
másik növény neve) az a baj,
hogy szédületesen gyorsan szaporodik magról és gyökérsarjakról egyaránt. Ahol megveti a lábát, hamarosan minden mást
kiszorít, és ezzel veszélyezteti az errefelé őshonos, sokszínű
növénytársulásokat és az ezekhez szorosan kötődő faunát.
Mindezek tetejébe fája gazdaságilag értéktelen, és mézelő
növénynek sem híres. Nincsenek továbbá tüskéi sem, így
végképp nem maradt érv, ami visszatarthatott volna minket a
bálványfa-irtástól.

Az egyértelmű erkölcsi helyzet és a szép idő ellenére kevesen
gyűltünk össze az erdőszélen. A délelőtt folyamán összesen

7 felnőtt, 4 serdülőkorú és egy kisiskolás nyűtte a bálványfát
metszőollóval, ágvágóval, baltával, fűrésszel, puszta kézzel.
Bármilyen lehetetlennek látszott reggel 9-kor, fél 2-re
végigértünk az erdőszélen, és megtisztítottuk. A levágott és
kupacba hordott sarjakat az erdészet fogja hamarosan
eltakarítani, az ott évek óta hegyben álló nyesedékkel együtt.
A levágott sarjak tövét pedig vegyszeres kezelésben fogják
részesíteni, ami remélhetőleg megakadályozza az újrahajtást.
Üröm az örömben, hogy munka közben felfedeztük: a
bálványfa már az erdőben is megjelent, méghozzá
helyenként szinte fűszerű sűrűséggel keltek ki az ifjoncok. Ezek
kitépéséhez még szerszám se kéne, csakhogy nagyon sokan
vannak. Úgyhogy a további lépésekről egyeztetünk az
erdészettel. Könnyen lehet, hogy nem ez a harc volt a végső.

Köszönjük a cserkészek és a Telki Taek-won-do SE támogatását!
BE
KoKuKK Egyesület

Szép eredmények a rockysoktól
A Telki SE Sport Táncosai a Modern Táncsportok Magyarországi Szövetségének Magyar Bajnokságán jártak Dunaharasztiban, 2014. március 30-án.
Kis büszkeségeink több hónapja, kitartó munkával és
jókedvvel készültek, így az alábbi szép eredményeket érték el:

Mini kiscsoportos kategóriában (6-9 éves korig):
1. helyezettek: Váradi Zsófia - Vincze Virág - Karácsony
Emma - Király Dorka
2. helyezettek: Csizmadia Hanna – Vukman Vanessza – Csala
Réka – Horváth Jázmin
Mini páros kategóriában (6-9 éves korig):
1. helyezettek: Varga Krisztián - Csizmadia Hanna
2. helyezettek: Bényei Borisz - Horváth Jázmin
Gyerek páros kategóriában (9-12 éves korig):
1. helyezettek: Dinnyés László - Demeter Vivien
2. helyezettek: Póké Benedek - Varga Evelin
3. helyezettek: Pátkai Bence - Kajtor Kamilla
Táncosainkkal nagy erőbedobással készülünk a 2014. június 2729. között megrendezésre kerülő Nemzetközi Versenyre, amin
várhatóan 7 országból vesznek részt a versenyzők. Reményeink
szerint hasonlóan szép eredményeket fogunk elérni.

2014 április

Csapat vezetőedzője: Péterfy Judit, világbajnoki 2. helyezett,
szakedző.
Edző: Hortobágyi Orsolya, Akrobatikus Rock and Roll világranglista 2. helyezett.
Polster Ágota
szakosztályvezető
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Sakk sikerek
Két bronzérem a Pest Megyei Sakk Csapat
Diákolimpián
Idén az aszódi Református Gimnázium adott otthont a megyei
sakk csapat diákolimpiának, melyre március első szombatján
került sor. Iskolánk összesen nyolc csapatot indított, ebből
négyet az alsós fiúk, kettőt az alsós lányok, egyet a felsős fiúk,
egyet pedig a felsős lányok kategóriájában. Annak ellenére,
hogy a folyamatos csúszások, a helyszűke és az eredményhirdetés hevenyészett volta miatt a szervezés elég sok kívánnivalót
hagyott maga után, végül kellemes élményekkel zártuk a
versenyt, hiszen két bronzéremmel és két oklevéllel gazdagodva
tértünk haza.

A felsős lányok kategóriájában, a nyolcadikosok uralta mezőnyben a legkisebbekként, két ötödikes és egy harmadikos
lányunkból álló csapatunk bronzérmes lett! A csapat tagjai Persányi Nóra, Moore Annika és Szabó Panna voltak.
Messze a legnépesebb mezőnyben, az alsós fiúk kategóriájában szerzett ugyancsak bronzérmet I-es fiúcsapatunk,
melynek tagjai Persányi Barnabás, Láng Barnabás, Bedő
Gergő, Marosi Bálint és Csanády Zsombor voltak.

Az alsós fiúknál induló többi csapatunkban sok kis elsős szerepelt, ezért számukra elsősorban a versenyrutin megszerzése és
a gyakorlás, és nem a komolyabb eredmény megszerzése volt
most a cél. II-es fiú csapatunk a 11. helyen végzett, tagjai Kovács
Botond, Láng Bertalan, Szondi Péter és Huszár Levente voltak.
III-as fiú csapatunk a 12. helyen zárta a versenyt a Sipkovics
Lajos, Hansági Gergő, Kovács Kende és Csanády Boldizsár
összeállításban. IV-es fiú csapatunk pedig a 15. helyen fejezte be
a bajnokságot, tagjai Fekete Vince, Gerhart Máté, Regős Patrik
és Szabolcsy Márk voltak.
Az alsós lányoknál induló I-es csapatunk az oklevéllel díjazott 5.
helyen fejezte be a tornát, Szabó Csenge, Pataki Kata és
Győrffy Dóra összeállításban. II-es csapatunk pedig a szintén
oklevelet érő 6. helyen végzett, itt Weiszgerber Dóra, Kovács
Janka és Csizmadia Hanna szerepelt.
A felsős fiúknál - a felsős lányokhoz hasonlóan - szintén a legfiatalabb csapatként (négy ötödikessel) indultunk a versenyen a
nyolcadikosok mezőnyében, ezért itt a 10. hely is szép teljesítménynek számít. Csapatunk tagjai: Szabolcsi László, Danics
Simon, Bakos Ádám és Barta Péter voltak.
Összességében elmondható, hogy a csapatoknál akkor lehet

minél fényesebb érmet jelentő eredményt elérni, ha a csapattagok egyénenként meccseik legalább 70-80%-át megnyerik.
Mivel a csapattagok eredménye összeadódik, nem elég egy-egy
játékosnak az összes partiját megnyerni, mindenkinek a lehető
legtöbb pontot kell az összpontszámhoz hozzátennie a saját
tábláján. Az előbbiek és sok más tapasztalat birtokában,
valamint érmekkel és oklevelekkel gazdagodva elégedetten
térhetett haza a népes telki különítmény.
Gratulálunk Pregitzer György tanár úrnak a csapatok
felkészítéséhez és a gyerekeknek szép teljesítményükhöz!

Egyéni Sakk Diákolimpia
2014. február 10-én Aszódon az Evangélikus Gimnáziumban
került sor a Pest Megyei Sakk Diákolimpia megrendezésére.
A Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
tanulói közül többen igen szép eredményt értek el. Közülük is
kiemelkedik az 1.a osztályos Szondi Péter, aki 45 induló között 3.
helyezést ért el az 1-2. osztályosok versenyében.

Kiemelkedően szerepelt Bedő Gergő (5. hely), Kovács Janka
(7. hely), Győrfy Dóra (9. hely), Szabó Panna (11. hely), Marosi
Bálint (11. hely) és Láng Bertalan (13. hely).
Minden részvevő diákot és a felkészítő tanárukat, Pregitzer
Györgyöt is gratuláció illeti! További sikereket kívánunk!

Óvodai és iskolai sikerek sakkban
Február elsején a budapesti Kőbányai Kulturális Központ adott
otthont az évente megrendezésre kerülő Országos Óvodás
Sakkbajnokságnak. Az ovisok legrangosabb korosztályos
versenyére az ország minden részéről mintegy 60 gyermek
sereglett össze.
Minden ovis 6 partit játszott a rangadón, ezután alakult ki a
végeredmény, melyen Telki érem is született: Persányi Bálint, a
Telki Óvoda nagycsoportosa ezüstérmet szerzett.

Ezúton gratulálunk Bálintnak és a Telki óvodásokat tanító
Mészáros András nemzetközi mesternek!
Gratulálunk a szép eredményekért!

www.telki.hu
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Az álmok inspirálják
A Költészet napja kapcsán a Kokukk Egyesület minden évben
meghív egy-egy neves
írót, költőt, hogy Telkiben vendégeskedjen.
Ez alkalomból idén
Szabó T. Anna látogatott
el hozzánk.

Kellemes,
családias
hangulat
uralkodott,
amikor április 11-én
nem sokkal délután 5 óra után Molnár Krisztina Rita házigazda
egy József Attila verssel, Thomas Mann üdvözlésével megnyitotta
az eseményt a Harangvirág utcai óvoda aulájában.

Szabó T. Anna elsősorban verseket ír, de prózák, novellák,
cikkek, személyes hangú esszék is születtek keze alatt. 1972.
június negyedikén született Kolozsváron, 1987-ben családjával együtt települt át Magyarországra. Jelenleg Budapesten él
férjével, Dragomán György íróval és két gyermekükkel.
Egyetemi évei alatt kezdett publikálni, több napi- és havilapban, különféle antológiákban rendszeresen közöl verseket,
esszéket, novellákat. Első kötete, A madárlépte hó 1995-ben

jelent meg a Belvárosi Könyvkiadónál, amit még négy kötet
követett a Magvető Könyvkiadónál. Író, műfordító (többek
között William Shakespeare, James Joyce, W. B. Yeats írásait
is fordította), tanári és szerkesztői munkát végzett, cikkeket
és kritikákat ír. Munkásságát elismerték többek között Petőfi-, Arany János- és József Attila-díjjal, fordításaival pedig
kiérdemelte a Babits Mihály műfordítói ösztöndíjat. Saját bevallása szerint a Kavics-díj a legfontosabb életében.

Szabó T. Anna elmondta, hogy az álmok fontos szerepet töltenek be nála, mivel rendkívüli módon segítik az írásban.
Szóba került, hogy egyes költői nemzedékek szinte húzzák
egymást verseikkel, könyveikkel, azaz inspirálják egymást –
így van ez a jelenleginél is, ami az író munkásságában is megjelenik néha. Szülőföldjéről, Kolozsvárról az író megjegyezte, hogy szívesen megírná azt, milyen volt egykor a
város, és talán prózában hamarosan el is készít erről egy
művet – igaz, sokszor a legfontosabb témákról a legnehezebb
írni.

A költőnő, egyes művei kapcsán érdekességként megjegyezte, hogy Budapestről, a forgalomról, és a pezsgőnyüzsgő városról is írt már úgynevezett város-verseket.
Köszönjük a szervezőknek, hogy ismét egy neves kortárs
szerzőt csábítottak Telkibe.
szb

Megtanítani élvezni az életet
Amíg meg nem született a gyerekem, nem tudtam, hogy az
anyaság ekkora felelősség. Folyamatos aggodalom, hogy minden rendben van-e, rendben lesz-e. Aggodalom azért, hogy ne
aggódjam túl, és azért is, hogy tényleg nem baj-e, ha lazán
kezelem a dolgokat…
Közben tudom, hogy a legfontosabb a körülölelő szeretet. Pszichológus vagyok. Mondhatni, én az „elrontott gyerekkorokból”
élek. Így jól tudom, hogy felbecsülhetetlen érték a figyelem, és a
szeretet, amit apró gyerekként kaphat egy ember. Egy befektetés. Ebből merítve válik majd magabiztos, kiegyensúlyozott felnőtté. Aki gyerekként jól érzi magát a bőrében, az fogja tudni
felnőttként is jól érezni magát. ő fog tudni szorongás és
depresszió nélkül igazi teljesítményt kihozni magából. És ő lesz
képes arra, hogy amit elért, élvezze is.

Ahogy közeledett az óvodáskor, ijesztő lett a gondolat, hogy a
fiam eztán az anyukájuk öleléséből frissen kikerült gyerekek
közt, nélkülem töltse a napjait. Ki fogja élvezni, és értékelni az
egyéniségét? Ki fogja segíteni, hogy a saját tempójában érjen, és
a világnak azokra a kérdéseire kapjon feleleteket, amik épp felkeltették a kíváncsiságát? Ki fogja megvédeni a zajos világ túlzó
ingereitől? Hiszen az önfeledt, szorongásmentes légkör fejleszt
a legjobban, és az „termel ki” a legkönnyebben sikeres és boldog
felnőtteket.
De melyik lesz ez az óvoda?

A döntéskényszer előtti utolsó pillanatban láttam meg a plakátot
a körforgalomban. Telkiben van egy Waldorf ovi!

Megnyugtató volt, hogy hosszan járhattunk ismerkedni a hellyel,
az óvónőkkel, a gyerekekkel. Szép és igényes a környezet, a
2014 április

játékok. Tudom, hogy a Waldorf ovikban az ünnepek és az évszakok dalokkal és versekkel kísért ritmusa ad biztonságot. A természetes anyagok, a változatos, szabad kézműveskedés, a
kertészkedés ad lehetőséget, hogy élmények mentén tapasztalják, ismerjék, és értsék meg a világot és fedezzék fel a
képességeiket. És tudom, hogy a közelítés a művészet több formájához egyébként is segít előcsalogatni az embert az emberből. Mégis meglepett és megnyugtatott, milyen kedvesek voltak
a gyerekek a gyerekemmel. Persze, az óvónők is, de ugye ez
„alap”. A barátságosság, az egymásra figyelés szinte tapintható
volt. Nem egy szerencsés napot csíptem el, hanem egy légkört,
a másik ember felé kialakított életszemléletet. A légkört, amit a
gyerekemnek álmodtam.
Megtaláltam az óvodánkat!

K. Szilágyi Adrienn
Waldorf ovis szülő

Az óvoda idén is vár mindenkit, aki szívesen bekapcsolódna
ebbe a közösségbe.
Játszóházunk minden csütörtökön 16:30-tól 18:30-ig várja a
még nem óvodás, 2-4 éves gyerekeket és szüleiket (kucsmaeszter@freemail.hu).

Elérhetőségeink:

www.facebook.com/budantuliwaldorf
www.budantuliwaldorf.hu
Óvoda telefonszáma: 26/372 806 (reggel: 7.30-8.30; délután:
12.30-14.00)
Óvónők: Joós Bea: 06-70-335-8345 , Lafferthon Judit: 06-30356-2404
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LÉGÚTI ALLERGIA ÉS TÜDŐGYÓGYÁSZAT MAGÁNRENDELÉS BUDAJENŐN
Asthma, szénanátha, hörghurut,
tüdőtágulás kivizsgálása és kezelése, tanácsadás, légzésfunkció
mérés, allergia (Prick) teszt.
Rendelés: hétfő 18.00-20.00
Bejelentkezés:
06-30-291-8414

Dr. Egerszegi Sándor ov. f ő o .
2093 Budajenő, Szőlőhegy út 1.

GÓLYAHÍR

Lapzártánkig születtek:

Kövér Zsolt és Pap Írisz gyermeke: Kövér Zsolt Bence

Holndonner Péter és dr. Holndonner-Kirst Enikő gyermeke:
Holndonner Johanna Katalin

Garics László és Molnár
Veronika gyermeke: Garics
Alíz
Sok boldogságot kívánunk!

Egyéni és csoportos
ANGOL oktatás
Budajenőn,
képzett anyanyelvi tanárnál
és Angliában diplomázott
tanárnál. Nyelvvizsgára
felkészítés, társalgási és üzleti
angol. A hét minden napján
kora reggeltől késő estig.
A csoportokat a jelentkezők
igényei szerint alakítjuk ki.
Angol nyelvű felvilágosítás:
daniel30marshall@hotmail.co.uk
Magyar nyelvű felvilágosítás:
06-20-4920-777
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Kultúra

10 éves a Telki Nőikar
2003 decemberében tartotta első próbáját a Telki Nőikar,
így fontos jubileumot ünnepel. Az előző számban beszámoltunk az indulásról, a hivatalos szervezetté válásról, a
hagyományok kialakulásáról, most pedig 2010-től folytatjuk az emlékek felidézését.

2013 már a 10 éves jubileum jegyében telt. Nyáron részt vettünk a Keszthelyi Dalünnepen, ahol a Kóta kórusminősítőjén
ARANY fokozatot nyertünk el. Úgy érezzük, az együtt töltött tíz
évünk munkájának a megkoronázása ez a siker.

2010-ben újra előadtuk Pergolesi: Stabat Mater c. művét a
Castellano vonósnégyessel két alkalommal is.

Egy nagyon különleges zenei
élmény kötődik az ebben az
évben megrendezett Pécs
Cantathoz. Az a műhely, amiben mi is részt vettünk, Kodály:
Psalmus Hungaricusát adta
elő a Pécsi Székesegyházban
Prof. Cziffra János karnagy
dirigálásával.

Pécsre kellett utazni, hogy a
szomszédos Nagykovácsi Vegyeskarral felvegyük a kapcsolatot. Még abban az évben kétszer énekeltünk velük közösen
náluk, illetve Telkiben.
Egy új hagyomány is kezdetét
vette: a Töki Bor- és Művészet Fesztiválon léptünk fel, és azóta
már három alkalommal is.

A koncertek izgalma, a fellépések drukkja mögött azonban
mindig ott húzódik a sok gyakorlás, a próbákon unásig
ismételt taktusok, a beéneklések küzdelme, karnagyunk állhatatossága és végtelen türelme az igen gyakran rakoncátlan
kórussal. Ezek a hétköznapi együttlétek alakítanak minket
baráti társasággá és formálnak éneklők csoportjából
kórussá.

Milyen élményeket őriznek az elmúlt évtizedről a
kórustagok? Íme néhány!

2011 legnagyobb élménye a Liszt emlékkoncert volt Budajenőn Szabó-Sipos Máté dirigálásával.

„Sok-sok szép emléket őrzök a kórusról. A koncertjeinket
nagyon szeretem, mert addigra beérik a sok próba gyümölcse,
és mert látszik a közönség csillogó szeméből, arcából, hogy
sikerült örömet vinnünk az életükbe. A próbák hangulatát
továbbra is nagyon szeretem, a sok viccelődést, a névnapozás hagyományát, a közösség érzését, és azt, hogy
sokat tanulunk egymástól. Kicsit úgy érzem, mintha az
egészen kivételes gimnáziumi osztályközösségembe csöppennék vissza, csak sok-sok asszonyi bölcsességgel megfűszerezve.”

„Egyik legszebb élményem, amikor az egyik koncert befejezését követően a közönség soraiba mi is beültünk elvegyülve, és karnagyunk megtanított egy kánont, így a közönséggel
együtt énekeltünk.”
„Engem az előzőeken túl a fellépéskor érzett belső élmény
mindig feltölt, nagy adag belső energiát mozgósít, ami aztán
kihat igen sokáig az élet más területére is pozitívan.”
A következő évben számos egyéb koncertünk mellett a
Rózsák terén a Budapesti Vándor Fesztiválon léptünk fel sok
más hazai és külföldi kórussal együtt. Nagy szeretettel
készültünk a zongorakísérőnk és egyik tagunk lánya
esküvőjén való éneklésre is.
2014 április

„Egy-egy fellépéskor a munkánk gyümölcse beérik, mindenki
fantasztikusan koncentrál egy azonos cél érdekében és az
energiák összegződnek. Valahogy ott mindig olyan pillanatokat élek át, ami le nem írható szavakkal, de nagyon magasztos érzés. Kicsit kívül kerül a lelkem, kicsit magasabbra
emelkedik, mondhatni a kórus fölé pár centivel...”
Telki Nőikar

